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Forfatteren J. P. Jacobsens mor kom fra Hunstrup. På museets og arkivets hjemmeside kan 
man nu læse en artikel om hendes forfædre, skrevet af Ingvard Jakobsen. Redaktionen har 
bedt ham give en forsmag på indholdet her i årbogen.

Forfatteren J. P. Jacobsens (1847-1885) liv er 
beskrevet mange gange i bøger og artikler, 
og også hans aner på fædrene side er med 
i mange af disse. Men moderen Bente Ma-
rie Hundahls aner i Nordthy og på Hannæs 
er mere eller mindre blevet forbigået. Det 
vil jeg forsøge at råde bod på i denne lille 
artikel.

Bente Marie Hundahl var født i Hunstrup 
1815 som datter af skolelærer ved Hunstrup 
Skole Jens Mikkelsen Hundahl og hustru Ane 
Larsdatter. Bente Marie Hundahl blev 1844 
gift i Thisted Kirke med skipper Chresten 
Jakobsen, der var født i Ræhr Sogn 1813 og 
døde 1897. Hun døde 1898 i Thisted.

Bentes far Jens Mikkelsen Hundahl var 
født i Hundahl, Sennels Sogn, 1772 som søn 
af Mikkel Pedersen og hustru Ane Marie Pe-
dersdatter. Han blev 1799 gift i Sennels kirke 
med Ane Larsdatter, der var født på gården 
Hostrup i Østerild Sogn 1777 som datter af 
gårdmand Lars Mikkelsen og hustru Karen 
Larsdatter. 

Jens Mikkelsen Hundahl blev ca. 1800 lærer 
eller sædedegn ved Hovsør-Lønnerup Skole, 
som da også folketællingen 1801 for Hun-
strup Sogn, Lønnerup by, fortæller os. Her er 
han 29 år, og det oplyses, at han »holder om-
gangsskole i byen«.

I 1810 blev han enelærer ved Hunstrup Sko-
le. Den var lille med en beskeden beboelse. 
Ifølge brandtaksationen var den 5 favne lang 

og 9½ alen bred, hvilket svarer til omtrent ni-
enhalv gange seks meter.

Jens Mikkelsen blev 1832 udnævnt til kir-
kesanger ved Hunstrup Kirke, men han døde 
allerede 1833, kun 60 år gammel. Ved skiftet 
efter ham blev det oplyst, at den afdøde eje-
de 2 kjolefrakker, 2 veste, 2 par bukser, hvor-
af det ene var af læder, 2 par hoser, 2 hvide 
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skjorter, 1 hat og et par støvler. Parret fik fire 
børn, hvor Bente Marie Hundahl var den 
yngste.

Efter mandens død blev Ane Larsdatter, 
i hvert fald den første tid, boende på sko-
len, hvad folketællingen 1834 for Hunstrup 
viser:

Ane Larsdatter, 57 år, lærerenke, lever af sin 
pension.

Bente Marie Jensdatter, 19 år, hendes datter.
Gerhardt Chresten Klemensen, 20 år, konstitu-

eret skolelærer.

Ane Larsdatter døde i Hunstrup 1860. Hen-
des far Lars Mikkelsen var som hende født i 
gården Hostrup, Hovsør i Østerild Sogn 1744. 
Han blev 1775 gift i Østerild Kirke med Ka-
ren Larsdatter, der var født i Arup Sogn på 
Hannæs 1742. Som 7-årig kom hun i pleje hos 
farbroderen Søren Christensen Bak og hustru 
Anne Marie Christensdatter Bak på grund af 
forældrenes store fattigdom. De boede i Hov-
sør eller Hoxer, hvor han havde sit fødehjem 
i fæste under herregården Kjølbygård i Hun-
strup Sogn.

Bente Maries farfar Mikkel Pedersen var 
født i Sennels Sogn 1733 som søn af Peder 
Jepsen og hustru Karen Sørensdatter. Han 
blev 1765 gift med Ane Pedersdatter, der var 

født 1736 i Malle, Sennels Sogn, som datter 
af Peder Smed og hustru Johanne Christens-
datter. Parret drev en gård i Hundahl, Sennels 
Sogn. Derfor har slægten efterfølgende båret 
navnet Hundahl.

Hvor meget den berømte forfatter Jens Pe-
ter Jacobsen har kendt til denne slægt, ved 
vi af gode grunde ikke; men det er da ikke 
usandsynligt, at hans mor de lange vinteraf-
tener har fortalt sin søn om gårdmandsfami-
lierne i Hovsør og Arup, der i løbet af få år 
rutschede ned af den sociale rangstige for til 
sidst at ende som fattiglemmer. En sådan so-
cial nedtur beskriver han i øvrigt i sin berøm-
te roman Fru Marie Grubbe.

Jeg skylder en stor tak til Herdis Fisker for 
skifter, gårdhistorier m.m., Jette Andersen for 
hjælp med slægten Hundahl, John Dehn for 
folketællinger m.m., Else Svanborg for tek-
nisk bistand og Svend Sørensen for stamtræ.

Artiklen »J. P. Jacobsens aner i Nordthy og 
på Hannæs« vil om kort tid kunne findes på 
hjemmesiden www.thistedmuseum.dk. 
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